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П  Р  О  П  О  З  И  Ц  И  Ј  Е 

3.  ШКОЛСКОГ ПРВЕНСТВА АП ВОЈВОДИНЕ У АТЛЕТИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ 1-4. И 5-6.разреда 
 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 
Школско првенство  АП Војводине у атлетици за ученике 1-4.и 5-6. разреда (у даљем 
тексту  Школско првенство) одржава се према Пропозицијама  утврђеним за Школска 
првенства АП Војводине. Технички организатор 3.школско  првенставо  АП Војводине за 
2015. годину је Савез за школски спорт Војводине. 
Покровитељ Школског првенстава АП Војводине за 2015. годину је Покрајински  
Секретаријат за спорт АП Војводине. 
 
 

Право наступа и дисциплине 
 

Члан 2. 
 

Право наступа на Школском првенству АП Војводине  имају ученици-це oсновних школа  
са територије АП Војводине. Такмичење се одржава у следећим категоријама: 
 

o УЧЕНИЦЕ  I - IV разред      /рођени  2004 и млађи/ 
o УЧЕНИЦИ    I  -  IV разред     / рођени 2004 и млађи/ 
o УЧЕНИЦЕ    V  -  VI разред    / рођени 2002-2003/ 
o УЧЕНИЦИ    V - VI разред    / рођени 2002-2003/ 

 
Доказивање  да  ученици/це похађају основну школу, као и њихова  годишта врши се на 
основу овереног списка ученика од стране школе са печатом и потписом овлашћеног 
лица и ђачком књижицом са овереном фотографијом коју ученици доносе на 
такмичење и на захтев делегата такмичења дају на увид. 
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За здравствено стање ученика одговорна је школа која је извршила пријаву. Право 
учешће на такмичењу имају ученици који редовно вежбају на часовима физичког 
васпитања. 
 

Члан 3. 
Такмичење Школско првенство АП Војводине  у 2015. години одржаће се у следећим 
дисциплинама: 
 

 УЧЕНИЦЕ  I - IV разред  /рођене 2007 – 2004/ 
60m, скок удаљ из зоне, бацање вортекса; 

 УЧЕНИЦИ   I - IV разред  / рођени 2007 – 2004/ 
60m, скок удаљ из зоне, бацање вортекса; 

 УЧЕНИЦЕ  V i VI разред  / рођене 2003-2002/ 
60m, 300m, 600m, скок увис, скок удаљ из зоне , бацање кугле-2kg; 

 УЧЕНИЦИ   V i VI разред  / рођени 2003-2002/ 
60m, 300m, 600m, скок увис , скок удаљ из зоне , бацање кугле -3kg; 
 

Члан 4. 
Такмичење Школско  првенство  АП Војводине  у 2015. години одржаће се на три 
степена: 

I степен: Првенства на нивоу школа, током маја 2015. године. Наставници су 
у обавези доставити извештај координаторима Округа са бројем учесника 
који су учествовали на овом степену такмичења, приликом пријављивања 
за отворено окружно такмичење. 
II степен: Квалификације на Окружном нивоу ( По распореду из члана 7. 
ових Пропозиција ) 
III степен: Финале на нивоу АП Војводине (У четвртак 4.јуна 2015.године ) 
 
                                             Члан 5. 
 

Школа може да пријави највише 3 (три) такмичара-ки у узрасној категорији у свакој 
дисциплини, а један такмичар-ка има право да наступи  само  у једној дисциплини. 
Прелиминарна пријава школе, врши се на специјалном образцу и у року који утврди 
организатор квалификација и финала. 
 
 
Поименичну пријаву, школа доставља организатору квалификација.  
У финалу се листе учесника формирају на основу постигнутих резултата на 
квалификацијама. 
У финалном  такмичењу екипно се бодују све школе које имају макар једног 
учесника/цу.  У финалу могу учествовати само учесници квалификационих такмичења, 
који су се пласирали по основу појединачног пласмана и резултата. Сви победници 
Округа се пласирају директно на финално такмичење, без обзира на вредност резултат 



(Укупно 7 такмичара-ки и другопласирани из Јужнобачког округа). До пуног броја од 16 
учесника финала се формира ранг листа по вредности резултата са свих 
квалификационих такмичења по Окрузима. 
 

Члан 6. 
 
У дисциплини скок увис такмичар-ка има право на једној висини највише три/3/ 
покушаја. Летвица за скок у вис подиже се на следећи начин: 
 
ученице /V-VI/: 90cm; 95cm; 100cm; 105cm; 110cm; 115cm; 120cm; 125cm; 128cm; 
131cm; + 2cm; 
ученици /V-VI/:100cm; 105cm; 110cm; 115cm; 120cm; 125cm; 128cm; 131cm; + 2cm; 
Висине за финале одређује технички делегат такмичења. 
У дисциплинама скок удаљ и бацање кугле такмичари-ке имају право, у 
квалификацијама,  на три /3/ покушаја, а у финалу сви финалисти имају право на 3 /три/ 
покушаја, а 8 /осам/ најбољих још 1 /један/. 
 
 

Термини и место такмичења 
Члан 7. 

 
Школско  првенство  АП Војводине  одржава  се као једнодневно такмичење у 2 кола, и 
то: КВАЛИФИКАЦИЈЕ и ФИНАЛЕ. 
КВАЛИФИКАЦИОНА такмичење одржаће се: 
22. маја 2015.  Петак  у  СУБОТИЦА  (тамно плава) са почетком у 10.00 сати 
                       Петак             у СОМБОРУ (црвена)са почетком у 16.00 сати 
25. маја 2015. Понедељак    у ПАНЧЕВО (жута) са почетком у 11.00 сати 
26. маја 2015. Уторак       у СР. МИТРОВИЦИ ( светло зелена) са почетком у 10.00 сати 
27. маја 2015.        Среда               у   ЗРЕЊАНИНУ ( светло плава ) са почетком у 10.00 сати 
28. маја 2015.   Четвртак         у   НОВОМ САДУ  (наранџаста)   са почетком у 10.00 сати 
29. маја 2015. Петак               у  КИКИНДИ  (бела)  са почетком у 10.00 сати 
 
На квалификационом такмичењу наступају све основне школе које се пријаве за ово 
такмичење у предвиђеном року и на начин који предвиђају ове Пропозиције. 
ФИНАЛНO такмичења одржаће се у четвртак 4.јуна 2015.  у НОВОМ САДУ са почетком у 
11.00 сати 
 
 
 
 
 
 
 



 
Члан 8. 

 
Квалификационим такмичењима руководиће локални координатори. За 2015. 

годину координатори су: 
           за Нови Сад – Звонимир Тако 060/535 0076,  

за Панчево –  Владимир Ристић  (063 8129696)  
за Сремску Митровицу – Мирослав Драгојловић( 063 566 191) 
за Суботицу – Радослав Свирчев ( 060/538 1191)  
за Кикинду – Јелена Крвопић (064/ 12 12 406) 
за Сомбор – Имре Ото  (060/436 7872) 
за Зрењанин – Јован Лекић (062 236 123) 
Главни координатор - Јасна Ђукић (065 20 20 553), генерални  секретар Савеза за 

школски спорт  Војводине. 
Обавезе координатора су: 
• Да обавести све школе са територије Округа о одржавању такмичења за 

2015. годину. 
• Да достави свим школама  Пропозиције и све потребне образце, као и да их 

обавести о термину и времену одржавања  квалификационих такмичења. 
• Да организује такмичење у складу са Пропозицијама   и  Атлетским 

правилима АСВ. 
• Да  по завршетку такмичења /квалификација/главном  координатору 

пројекта доставе извештај са такмичења као  и оригинал записнике. 
• Координатор округа  је технички делегат на такмичењу или лице које он 

именује.  
• Да обавести све такмичаре, са територије свога Округа, о резултатима, а 

онима  који су се пласирали у финале да пружи потребне информације о даљим 
активностима. 

• Да организује, у сарадњи са координатором целокупног програма, одлазак 
свих такмичара из школа са територије округа на финале. 

 
 

Члан 9. 
 

 
Такмичари-ке који се пласирају на финално такмичење (укупно 288 учесника, по 

16 у свакој дисциплине и категорији) добијају мајицу у боји свога Округа. Могуће  је да 
се више учесника пласира у финале у случају исте вредности резултата за 16. место у 
квалификацијама (тада се позивају сви који имају гранични резултат). 

Три првопласирана такмичара-ке у свакој дисциплине појединачног такмичења 
на финалном такмичењу добијају медаље и дипломе /златна, сребрна, бронзана/. 

На Окружним такмичењима  прва три пласирана у свакој дисциплине добијају 
диплому.  



У финалу на екипном такмичењу, у свакој категорији (4.категорије), прве три 
екипе са награђују пехарима за I до III места  и дипломама за школе. 

Проглашава се и укупни победник финалног такмичења, сабирањем свих  
појединачних учинака припадника школа учесница финала. Ранг листа се прави на 
основу остварених пласмана (Табеларни приказ 1 је у прилогу ових Пропозиција). 

 
                                                               
 
                                                             Члан 10. 
                                                   Завршне одредбе 
 
Тумач Пропозиција   је координатор пројекта , а на самом такмичењу технички 

делегат. 
 

Јасна Ђукић, 
Главни координатор 
пројекта 

Ференц Камаси, 
супервизор 
 

Аутор предлога Пропозиција
 Михаил Дудаш 
Председник Савеза за школски 
спорт Војводине 

 
Нови Сад,   1. Април 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(Табеларни приказ 1 – Бодовање за ранг листу  АП Војводине: 

Пласман За појединачне 
пласмане 

1. место   20 

2. место  17 
3.  место  15 

4. место 13 
5. место 12 

6. место 11 
7. место 10 

8. место 9 

9. место 8 
10. место 7 

11. место 6 
12. место 5 

13. место 4 

14. место 3 
15. место 2 

16. место 1 
 
 
Бодовање у случају када у финалу има више од 16  учесника у финалу ( код истих 

резултата у квалификацијама) бодовање се врши до  пласмана за 16.место, а преостали 
пласмани  се  не бодују. Код  поделе пласмана – бодује се тако што оба појединца/ке  

добијају број поена за бољи пласман (нпр. код поделе другог и трећег места оба 
такмичара /ке добијају 17 бодова. 

 


